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 هك 7200

 
  2860:  انجهذَخ  انًُطمخ يطبدخ 

 هك
 

 

 1300يطبدخ انًُطمخ انؼًراَُخ  
 .هك





 انتٓيئخ انؼًراَيخ
انىثُمخ انؼًراَُخ 

انًؼتًذح دبنُب                
يثبل انهُخ  -

انؼًراٍَ انًصبدق 
 2000ػهُه ضُخ 

                                                     
يثبل انًُطمخ  -

انطُبدُخ انًصبدق 
 1975ػهُه ضُخ 



 ثبنًذيُخحبنيب انًٕفرح االلتصبديخ ٔاالجتًبػيخ انًُشآد أْى 

انًُشآد 
 االلتصبديخ

 يالحـــظبد ػذدْب انًُشآد
 المركزية السوق 1 يومية سوق

 سٕق االحٕاش 1 أحياء أسواق

 - 1 أسبوعية سوق

 - 1 دواب سوق

 - 0 بلدي مسلخ 

 - 1 جملة سوق

 يسبحبد تجبريخ كجرٖ 6 تجاري مركب 

 سرير 6000 استعاب طالة 14 سياحية وحدات

  ْك تمريجب 35يُٓب  ْك  يٓيؤ 110 1 حرفية و صناعية منطمة

 تمسيًبد ثهذيخ
3 

حي /سهيى انًُجي/ حي انُجبح
 صُبػي



 :انجُبءاد اإلداريخ 
 يالحـــظبد ػذدْب انًُشآد

      

 شبرع يجًذ انخبيس 1 البلدية لصر

 ثئر شهٕف/ سيذي ػًر  2 بلدية دائرة

 َٓج انُٕر 1 بلدي مستودع

 ثمصر انجهذيخ 1 بلدية لباضة

   1 الرياضية الصحة مركز

   1 الطلك الهواء مسرح

   1 البلدي الملعب

   1 شلوف بير الرياضة لاعة

   1 الشاطئ الرياضة لاعة

   1 الرلبي ملعب

 الشاطئ 1 النجدة مركز

 الشاطئ 1 عمومية أدواش بيت

 الفضالت تحويل مركز
 المنزلية

1 
 فاكانتي  ضيعة



  تجٓساد) انجًبػيخانًُشآد 
 (يٓيكهخ

 يالحـــظبد ػذدْب انًُشآد

 3  ثمافة و شباب دار
دار انثمبفخ انٓبدي / َيبثٕنيسيركت ثمبفي 

 دار انشجبة/ شبكر

 جبَفي 18َٓج  1 عمومية مكتبة

  يُتسِ شبرع ثٕرليجخ  1 متحف

  َيبثٕنيس 1 أثرية منطمة

 َيبثٕنيسثبنًركت انثمبفي  1 عروض لاعة

 سيذي ػًر/َبثم انًذيُخ/شهٕفثير  3 أطفال نادي

يركس اإلػالييخ 
 انًٕجٓخ نهطفم

1 
ثجبَت َبدي أطفبل َبثم انًذيُخ ثشبرع ػهي 

  انجهٕٓاٌ

 حجيت انكريخ/ شهٕفثئر  2 بلدية أطفال روضة

 2 معشب ملعب
 انرلجييهؼت / انًهؼت انجهذي نكرح انمذو

 /سيذي سهيًبٌ

 1 معشب غير ملعب
يهؼت دمحم ػهي / ثجبَت انًهؼت انجهذي 

 ثبالحٕاش انشهي

 شهٕفلبػخ ثئر / لبػخ انشبطئ 2 االختصاصات متعددة لاعة

 شبرع انطيت انًٓيري 1 الطلك الهواء مسرح

 يُتسِ سيذي سهيًبٌ 1 العائلة و الطفل منتزه

 َبثم سُتر  1 أفراح لاعة



 انًذرجخ  انجهذيخيتبثؼخ سير انًشبريغ 

انًصبدق ػهيّ يٍ لجم -2016االستثًبري انتشبركي نسُخ ثبنجرَبيج 
 ,2015ديسًجر  26انًجهس انجهذي خالل دٔرتّ االستثُبئيخ نيٕو 

 تٕسؼخ ٔ تٓيئخ إػبدح يشرٔع

 انذائرح

 ثُبثم شهٕف ثئر انجهذيخ

 ديُبر  105333.408 :  انصفمخ ليًخ

 2016 االَجبز تى◄

 انطرلبد  تؼجيذ

تى اإلػالٌ ػٍ طهت انؼرٔض ثتبريخ  ◄

ٔ اخر اجم نمجٕل  2016سجتًجر  23
 .2016اكتٕثر  25انؼرٔض ْٕ 



 يشرٔع انتُٕير

 2016دىاٌ  03انصفمخ يجريخ ثتبرَخ  *

 دَُبر 137161.730:لًُخ انصفمخ *

شبرع او كهثىو و دمحم ثٍ : انًىلغ * 
 خهُفخ ثُبثم

   50: ػذد األػًذح انًسيغ تركُسهب * 
 

تى إػطبء اإلرٌ اإلداري نهًمبٔل  ◄
 نهجذايخ في األشغبل ثتبريخ 

   2016سجتًجر  19

 سٕق تٓيئخ ٔإػبدح ترييى يشرٔع

   انهفخ

 
 دَُبر 134561.064:لًُخ انصفمخ *

 

 

 %  98:َسجخ تمذو األشغبل 



 ثُبثمأشغبل تهُئخ فضبء ثبنطىق انُىيُخ 

 تغطُخ فضبء ثبنطىق األضجىػُخ: هًذتىي ل

 نًًبرضخ 2و 600ثهُكم يؼذٍَ ًَطخ لراثخ 

 أَشطخ تجبرَخ و التصبدَخ

 

 .انُُبثخ انغبء انًشروعر يجهص ر  ل

تركُس ألىاش ثًذاخم انًذَُخ انؼتُمخ 
 .وتذطٍُ انىاجهبد

 sicشركخ انهُذضخ و انجُبء : صبدت انصفمخ 

 َىو 120:انًذح انتؼبلذَخ نإلَجبز 

 .دَُبر 59788.240:. يجهغ انصفمخ 
نجذاَخ األشغبل تى إػطبء اإلرٌ اإلدارٌ نهًمبول  ◄

 2016ضجتًجر  19ثتبرَخ 



 

 انًشبريغ اإلداريخ
 

 انذراضبد
 االَجبز تى / أد 15 :انكهفخ

 أٍاضٍ إلتُبء
فٍ اَتظبر إثراو ػمذ انجُغ يغ / أد  100انكهفخ 

 .انىكبنخ انؼمبرَخ نهطكًُ

 تى االَجبز/ أد  10انكهفخ  إدارَخ تجهُساد

 تى االَجبز/ أد  45: انكهفخ نإلػاليُخ يُذيجخ يشبرَغ

 تى االَجبز/ أد  230: انكهفخ َظبفخ يؼذاد إلتُبء

 تى االَجبز/ أد  40: انكهفخ يختهفخ تجهُساد إلتُبء

 تى االَجبز/ أد  250: انكهفخ  وضبئم انُمم إلتُبء



 انذوائر انجهذَخ



 تمطُى انًُبطك

خ  نطُ ًُىٌ  ت ن ا نًخطظ  ا رح  ت يم ى  مذَ ت
2017  



                    1يُطمخ  

يُطمخ                    
2 

3يُطمخ   







 انطرلبد واألرصفخ

  

 األرصفخ انطرلبد

  

َسجخ انطرلبد 
في حبنخ جيذح 

 أٔ يتٕسطخ 

َسجخ انطرلبد 
انغير يؼجذح أٔ 

في حبنخ سيئخ 
 تتطهت انتذخم

َسجخ األرصفخ 
في حبنخ جيذح 

 أٔ يتٕسطخ 

َسجخ األرصفخ 
غير يجهطخ أٔ 

في حبنخ سيئخ 
 تتطهت انتذخم

 %56 %44 %21 %79 1يُطمخ 

 %79 %21 %42 %58 2يُطمخ 

 %88 %12 %22 %77 3يُطمخ 

طرلبد 
 يرضًخ

100% 0% 16% 84% 

 %73 %27 %21 %79 كبيم انًذَُخ



 انطرلبد

  

يطبدخ 
طرَمبد غُر 
 يفتىدخ

يطبدخ 
انطرَمبد 
 انًفتىدخ

يطبدخ طرَك 
 تراة

يطبدخ طرَك 
 يؼجذ

يطبدخ طرَك 
يؼجذ دبنخ 

 دطُخ-يتىضطخ 

يطبدخ طرَك 
يؼجذ دبنخ 
 يتالشٍ

 49415 541905 591320 98265 689585 50340 1يُطمخ 

 18050 103640 121690 56220 177910 42860 2يُطمخ 

 23850 314460 341910 64845 406755 176080 3يُطمخ 

طرلبد 
 يرضًخ

0 199500 0 199500 199500 0 

          

 91315 1159505 1254420 219330 1473750 269280 كبيم انًذَُخ



 األرصفخ

يطبدخ رصُف 
 غُر يفتىح

يطبدخ 
األرصُف 
 انًفتىجخ

يطبدخ رصُف 
 غُر يجهظ

يطبدخ رصُف 
 يجهظ

يطبدخ رصُف 
 -يتىضطخ lدبنخ 

 دطُخ

يطبدخ رصُف 
 دبنخ يتالشٍ

 69267,5 176335 245602,5 151827,5 397430 21750 1يُطمخ 

 19990 19285 39275 54710 93985 26600 2يُطمخ 

 11530 31960 43490 214772,5 258262,5 122160 3يُطمخ 

              

طرلبد 
 يرضًخ

0 249440 194255 55185 39250 15935 

 116722,5 266830 383552,5 615565 999117,5 170510 كبيم انًذَُخ



  

َطجخ يطبدخ 
انطرَمبد 
 انًفتىدخ

َسجخ انطرلبد 
في حبنخ جيذح أٔ 

 يتٕسطخ 

َسجخ انطرلبد 
انغير يؼجذح أٔ 

في حبنخ سيئخ 
 تتطهت انتذخم

يطبدخ األرصُف 
 انًفتىجخ

َسجخ األرصفخ في 
حبنخ جيذح أٔ 

 يتٕسطخ 

َسجخ األرصفخ 
غير يجهطخ أٔ 

في حبنخ سيئخ 
 تتطهت انتذخم

 %22 %18 %40 %10 %37 %47 1يُطمخ 

 %7 %2 %9 %5 %7 %12 2يُطمخ 

 %23 %3 %26 %6 %21 %28 3يُطمخ 

        

طرلبد 
 %14 يرسًخ

14% 0% 
25% 

4% 21% 

        

كبيم 
 %100 انًذيُخ

79% 21% 
100% 

27% 73% 

 انطرلبد واألرصفخ



 انطرلبد واألرصفخ

  

طٕل األَٓج 
طجمب نًثبل 

 انتٓيئخ

انًسبحخ 
 طجمب نًثبل

طٕل األَٓج 
 انًفتٕحخ

طٕل أَٓج 
 غير يفتٕحخ

يسبحخ طريك 
 غير يفتٕح

يسبحخ 
انطريمبد 
 انًفتٕحخ

 1087015 72090 7915 104095 1159105 112010 1يُطمخ 

 271895 69460 5590 25620 341355 31210 2يُطمخ 

 665017,5 298240 25130 62025 963257,5 87155 3يُطمخ 

طرلبد 
 448940 0 0 16890 448940 16890 يرضًخ

          

 2472868 439790 38635 208630 2912658 247265 كبيم انًذَُخ



 انطرلبد واألرصفخ

 َطجخ
طٕل األَٓج 
طجمب نًثبل 

 انتٓيئخ

انًسبحخ 
 طجمب نًثبل

طٕل األَٓج 
 انًفتٕحخ

طٕل أَٓج 
 غير يفتٕحخ

يسبحخ طريك 
 غير يفتٕح

يسبحخ 
انطريمبد 
 انًفتٕحخ

 %37 %2 %3 %42 %40 %45 1يُطمخ 

 %9 %2 %2 %10 %12 %13 2يُطمخ 

 %23 %10 %10 %25 %33 %35 3يُطمخ 

طرلبد 
 %15 %0 %0 %7 %15 %7 يرضًخ

        

 %85 %15 %16 %84 %100 %100 كبيم انًذَُخ



  

َطجخ يطبدخ 
انطرَمبد 
 انًفتىدخ

َسجخ انطرلبد 
في حبنخ جيذح 

 أٔ يتٕسطخ 

َسجخ انطرلبد 
انغير يؼجذح أٔ 

في حبنخ سيئخ 
 تتطهت انتذخم

يطبدخ 
األرصُف 
 انًفتىجخ

َسجخ األرصفخ 
في حبنخ جيذح أٔ 

 يتٕسطخ 

َسجخ األرصفخ 
غير يجهطخ أٔ 

في حبنخ 
سيئخ تتطهت 

 انتذخم

 %22 %18 %40 %10 %37 %47 1يُطمخ 

 %7 %2 %9 %5 %7 %12 2يُطمخ 

 %23 %3 %26 %6 %21 %28 3يُطمخ 

طرلبد 
 %14 يرضًخ

14% 0% 
25% 

4% 21% 

            

 %73 %27 %100 %21 %79 %100 كبيم انًذَُخ

 انطرلبد واألرصفخ



نتُىَر انؼًىيٍ  ا

  

 األَٓجطٕل 
 انًفتٕحخ

ٍ نُمبط  انؼذد انجًه
 اإلضبءح

ػذد انُمبط انتٍ تتطهت 
 صُبَخ

 )%(َطجخ انتغطُخ 

 104095 1يُطمخ 

 25620 2يُطمخ 

 62025 3يُطمخ 

 16890 طرلبد يرضًخ

  

 208630 كبيم انًذَُخ



1يُطمخ   



                    1يُطمخ  









 2انًُطمخ 







 3انًُطمخ



3يُطمخ   









2016يمترح تهُئخ طرلبد يؤجم يٍ   
 الٌهج الذً ر/ع

 ًهج ابي شزف الزبط 1

 ًهج الٌببغة الذبٍبًً الوٌجً سلٍن 2

 ًهج قٍس ابي الولىح الوٌجً سلٍن 3

 (هىاصلة)ًهج الذجل  بئز الغىل 4

 (هىاصلة)ًهج الذوبم  بئزالغىل 5

 اًقىالًهج  2البزج  6

 رسٌقًهبٌة ًهج الهبدي  بئز شلىف 7

 2و  1ًهج الشعتز  سٍدي سلٍوبى 8



2016يمترح تهُئخ طرلبد يؤجم يٍ   

 الٌهج الذً ر/ع

 ًهج سٌبى ببشب وادي سىل 9

 ًهج ببهٍب وادي سىل 10

 ًهج الشهٍد دمحم البٌب وادي سىل 11

 ًهخ هتفزع على ًهج دمحم البٌب  وادي سىل 12

 (إتوبم)ًهج أبى القبسن الشببً  وادي سىدٍل 13

 ًهج ابي هبجد عبد السالم الببهً 14

 ًهج عبد السالم الببهً عبد السالم الببهً 15

 ًهج عقبة ابي ًبفع عبد السالم الببهً 16



 2016يمترح تُىَر ػًىيٍ يؤجم يٍ 

 انًكبٌ
َٕع 

 انتذخم
 ػذد انُمبط 

 شبرع انجذيذح انًغرثيخ
تجذيذ 

 انشجكخ
 ػًٕد 45

َٓج انُٕر ٔ َٓج راشذ 

 انمفصي

تجذيذ 

 انشجكخ
 ػًٕد46 

 انًحرصيتمسيى 
شجكخ 

 جذيذح
 ػًٕد 90


